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Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att hänvisa patienter till annan vårdnivå när 

inget behov av ambulanstransport föreligger 

Ambulance Nurse‘s experience of referring patients to another level of care when no 

need for ambulance transport exists 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Riksrevisionens statistik visar på en allt högre belastning på ambulanssjukvården 

i landet, detta har medfört att flera regioner infört rutiner för ambulanssjuksköterskan att 

bedöma det aktuella vårdbehovet hos patienterna för att hänvisa till rätt vårdnivå om det inte 

föreligger transportbehov med ambulans. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till annan vårdnivå när inget 

behov av ambulanstransport föreligger. Metod: Två kvalitativa fokusgruppsintervjuer 

genomfördes på två ambulansstationer inom Region Norrbotten. Ett ändamålsenligt urval 

användes för att rekrytera ambulanssjuksköterskor. Deltagarna var mellan 33 och 48 år och 

yrkeserfarenheten sträckte sig mellan 8 och 20 år. Data analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: Erfarenheter, 

magkänsla och bemötande gav förutsättningar för bedömning, Att välja vårdnivå var 

tidskrävande men värt arbetsinsatsen, Patienter som transporteras utan vårdbehov skapar 

frustration, En förändring kräver information, utbildning och stöd i beslut. Resultatet visade 

att ambulanssjuksköterskorna använde sig av intuition tillsammans med de befintliga 

rutinerna och kände sig då trygga med att bedöma och hänvisa patienterna till en annan 

vårdnivå. De saknade möjligheten till stöd av ambulansläkare för att underlätta vid 

bedömning och beslut. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det som en begränsning att inte 

privata vårdgivare var anslutna till rutinen för att hänvisa patienter. Frustration uppstod när de 

var tvungna att transportera patienter utan vårdbehov.  Slutsats: För att kunna optimera 

akutsjukvårdens resurser så behöver rutiner ses över så att samtliga hälsocentraler i regionen 

ingår i “vårdstigen”. En ambulansläkare bör omgående rekryteras som ett stöd i 

ambulanssjuksköterskornas dagliga arbete och vid hänvisning av patienter till annan vårdnivå. 

Nyckelord: specialistsjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor, kvalitativ, fokusgruppintervju, 

klinisk bedömning, vårdstigen, RETTS, ambulansbeställning, vårdnivå, primärvård.  

Keywords: specialists nurses, ambulance nurses, qualitative, focus group interview, clinical 

assessment, nursing care, RETTS, ambulance order, care level, primary health care 
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Bakgrund 

Ambulanssjukvård 

“Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom 

på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom”, (Lukasevangeliet, 10:34). 

Chefskirurgen för Napoleons kejserliga garde, baron Dominic-Jean Larrey, omsattes denna 

idé 1800 år efter att detta skrevs då han etablerade de “flygande ambulanserna”. Dessa fordon 

bestod av en kärra med två hjul och en sjukhytt i en fjädrande upphängning. I sjukhytten fanns 

plats för två liggande personer utöver förbandsmaterial. Kärran drogs av två hästar och 

”ambulanserna” var verksamma på slagfältet under den pågående bataljen. Dessa fordon blev 

så respekterade på slagfältet att de stridande styrkorna avsiktligt såg till att ingen kanoneld 

riktades mot det område som de var verksamma i (Gårdelöv, 2016, s. 40). 

  

En ambulans i dagens Sverige är enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) ett transportmedel 

där sjuka eller skadade personer skall transporteras under tiden de behandlas och det bedrivs 

akutsjukvård. Ambulanssjukvården i Sverige omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL,1982:763) vars mål är att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen. En 

ambulans har traditionellt setts som ett transportmedel där “load and go” principen föreligger, 

med detta menas ett snabbt omhändertagande med snabb transport till sjukhus. Detta är något 

som numera ser helt annorlunda ut med de allt större befogenheter som dagens 

ambulanspersonal har. Idag sker en självklar administrering av läkemedel prehospitalt och en 

princip om “stay and play” har implementerats där patienten stabiliseras och behandlas på 

plats innan eventuell avfärd till sjukhus. Ett exempel på detta är tidigare kända personer med 

diabetes som drabbats av hypoglykemi. Dessa personer behandlas på plats och kan sedan 

under rätta förutsättningar även kvarstanna i hemmet. Telemedicinens inträde inom 

ambulanssjukvården har även den drivit utveckling framåt. Till exempel finns möjligheten att 

sända 12-avlednings EKG från ambulansen till mottagande sjukhus (Bremer, 2016, s. 54–55). 

Detta har medfört att ambulanssjuksköterskan arbetar med digitalt journalsystem i ambulansen 

samt vid behov kan sända EKG direkt till sjukhuset för bedömning av en läkare.  

Kompetens och ansvar inom ambulanssjukvården 

Inom ambulanssjukvården i Sverige arbetar undersköterskor med vidareutbildning, 

grundutbildade sjuksköterskor och vidareutbildade specialistsjuksköterskor. År 2005 
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beslutade socialstyrelsen att endast legitimerade sjuksköterskor får administrera läkemedel i 

ambulansen. Tidigare kunde ansvarig läkare delegera specifika läkemedelsordinationer till 

undersköterskor som tjänstgjorde i ambulansen. Denna lagändring medförde att behovet av 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården ökade, då minst en legitimerad sjuksköterska ska 

finnas i varje ambulans (SOSFS 2009:10). I Region Norrbotten, där denna studie är 

genomförd, kan grundutbildade sjuksköterskor anställas som ambulanssjuksköterskor. 

Ambulanssjukvården är i många fall komplex och unik, och prehospital vård ges i en oordnad 

miljö, ibland under pressade arbetsförhållanden. Det prehospitala omvårdnadsansvaret åligger 

den legitimerade sjuksköterskan och det blir allt vanligare att ambulanserna bemannas av 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor (RAS, 2012). En sjuksköterska med 

specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård skall med utgångspunkt från 

patientens individuella behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd självständigt och med 

begränsade resurser ansvara för den avancerade omvårdnad som ges till patienten (RAS, 

2012).  

 

Peplau (1991) definierar omvårdnad som mötet där en sjuksköterska som har en utbildning 

inom hälso- och sjukvård kan tillgodose patienternas behov av vård eller omvårdnad. Vidare 

beskriver Peplau (1994) i hennes teori “interpersonal relations” att mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten bör ske med respekt och hänsyn till dennes autonomi, och att 

sjuksköterskan med sin kunskap ska försöka vägleda patienten till att förstå problemet.  

Det blir därför viktigt att den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan, i samråd med 

patienten medverkar till att hen erhåller rätt vårdnivå via samverkan med specialistvård, 

primärvård och kommunal vård. Ambulanssjukvård utövas även i tvärprofessionella vård- och 

räddningsteam som samverkar för att i en trygg och säker miljö uppnå största möjliga 

patientnytta. Det inbegriper att den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan har den 

kompetens som en personcentrerad, evidensbaserad, jämlik och tillgänglig ambulanssjukvård 

fordrar (RAS, 2012). 

Larmväg 

Varje region eller landsting får idag besluta om hur ambulanssjukvården ska organiseras och i 

Sverige är majoriteten anslutna till SOS Alarm AB som sköter bedömning och utalarmering 

av ambulanser. En larmoperatör på SOS Alarm har till sin hjälp ett “Larm medicinskt index” 

för att bedöma vilken prioritet som skall sättas på det aktuella fallet utifrån de symtom som 
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den hjälpsökande beskriver via telefonen. Socialstyrelsen reglerar prioriteringsgraderna enligt 

följande (SOSSF 2009:10): 

Prio 1 – Akuta livshotande symtom eller olycksfall. 

Prio 2 – Akuta men inte livshotande symtom. 

Prio 3 – Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms 

påverka en patients tillstånd. 

 

Att bedöma patientens sjukdomstillstånd över telefon har många begränsningar och 

svårigheter. I en studie utförd i södra Sverige (Khorram-Manesh, Lennquis Montán, Hedelin, 

Kihlgren & Örtenwall, 2011) jämfördes den larmprioritering som SOS operatören satte när de 

larmade ut ambulansen med den prioritering som ambulanspersonalen gjorde när de tog med 

sig patienten. Utav de prio 1 larm som ambulansen åkte ut på så visade det sig att endast 28% 

av dessa larm även kördes in till sjukhus som Prio 1. Denna överprioritering av 

larmoperatören kan bero på en säkerhetsmarginal i index eller en osäkerhet hos 

larmoperatören, vilket för det mesta accepteras av ambulanspersonalen, men resulterar i att 

resurser inte används på ett optimalt sätt. 

 

Riksrevisionens rapport (RIR 2012:20) visar på en allt högre belastning på 

ambulanssjukvården. Mellan åren 2009 och 2011 ökade antalet uppdrag med 22% framförallt 

uppdrag relaterat till Prio 1 och 2. Nysam (2014) visar i sin statistik från 10 olika landsting att 

mellan åren 2010 till 2013 har mediantiderna för ambulansuppdragen ökat från 60–90 

minuter/uppdrag till 70–110 min/uppdrag. I Region Norrbotten har uppdragen mellan åren 

2014–2016 på två utvalda stationer ökat från 12 886 till 13 999 vilket motsvarar en ökning 

med 8.6% (S. Holmberg, personlig kommunikation, 20 februari, 2017). Denna ökning 

omfattar samtliga transporter såväl primär som sekundärtransporter. Primärtransporter avser 

uppdrag som sker utanför sjukhus eller hälsocentral medan sekundärtransport avser uppdrag 

mellan dessa. Det är ett välkänt problem i västvärlden att patienter alltmer söker vård på 

akutmottagningar genom ambulanstransport, trots att flertalet av dessa personer hade kunnat 

söka vård på sin hälsocentral. Detta medför en överbelastning av ambulanssjukvården och 

akutmottagningar (Norberg et al.,2015).  
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Vårdnivå 

Kvalificerad sjukvård bedrivs inom dagens ambulanssjukvård och många patienter kan direkt 

sorteras till rätt vårdinstans eller vårdas färdigt på plats vilket bidrar till en ökad vårdkvalité 

och en tidsvinst för patienten samt bättre utnyttjande av resurser (Wireklint-Sundström, 

Annetrop, Sjöstrand & Vicente, 2016, s. 268–269). Larsson, Holmén och Zigert (2017) 

beskriver att flertalet patienter efter genomförd prehospital bedömning kan hänvisas till rätt 

vårdnivå eller i vissa fall kvarstanna i hemmet. Detta medför färre antal ambulanstransporter 

till akutmottagningarna, vilket i sin tur resulterade i minskad belastning på akutmottagningen 

och därmed kortare väntetid för de patienter som befinner sig där.  

 

Inom Region Norrbotten har en rutin kallad “Vårdstigen” (Bilaga 5) införts för att möta de 

ökande transporterna. Syftet med rutinen är att ambulanssjukvården på ett patientsäkert sätt 

och i samråd med mottagande hälsocentral, skall finna rätt vårdnivå och därmed ge patienten 

bästa möjliga vård utifrån de besvär, problem som patienten uppger/uppvisar. Genom att 

hänvisa patienter till rätt vårdnivå kan, ambulansens tillgänglighet för akuta uppdrag öka, 

akutmottagningen Sunderby sjukhus avlastas med besökande patienter, samt en högre 

kostnadseffektivitet uppnås. 

Triagering 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom all 

sjukvård i Sverige. Den är väldigt specifik gällande sjukvårdspersonalens ansvar gentemot 

patienterna: “Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras 

i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt (SFS, 2010:659, 6 kap 1§).  

 

Till skillnad från operatören på SOS Alarm använder ambulanssjuksköterskan alla sina sinnen 

för att bedöma patientens tillstånd när hen kommer till personen som larmat. I Region 

Norrbotten används Rapid Emergency Triage and Treatment system (RETTS, 2005) för 

bedömning och undersökning av patienten. Denna mäter och bedömer patientens 

vitalparametrar; blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation och medvetandegrad. För att 

minska dödlighet och fånga upp svårt sjuka patienter är det mycket viktigt att mäta 

vitalparametrar (Widgren & Jourak, 2011).  Vitalparametrarna tillsammans med en ESS-skala 
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(Emergency Symptoms and Signs) ger en strukturerad anamnes, besöksorsak och aktuella 

symtom vilket sedan ger en rekommendation om prioriteringsnivå. I Sverige använder sig 

95% av regionerna och landstingen detta bedömningsunderlag såväl hospitalt som 

prehospitalt. 

Rationale 

Det ses en ökad belastning av akutsjukvården i dag då patienter som hade kunnat söka vård på 

sin hälsocentral väljer att använda ambulans för att besöka akutmottagningarna. För att 

organisera akutsjukvården på ett mer effektivt sätt har flera regioner och landsting infört 

riktlinjer för att kunna styra patienter till rätt vårdnivå. I Region Norrbotten där denna studie 

är genomförd, används riktlinjen “vårdstigen” (bilaga 5). Med denna rutin ställs allt högre 

krav på patientansvarig ambulanssjuksköterska som skall göra bedömningen av patientens 

aktuella tillstånd i samråd med denne och eventuella anhöriga och nå konsensus om vilken 

vårdnivå som kan bedömas vara lämplig. Genom att hänvisa patienten till rätt vårdnivå kan en 

individanpassad vård ges utifrån patientens behov. Genom att patienten hänvisas till rätt 

vårdnivå kommer även ambulansens tillgänglighet att öka och resurserna fördelas på ett mer 

effektivt sätt. Akutmottagningarna kommer att också att avlastas och en högre 

kostnadseffektivitet uppnås då resurserna används ändamålsenligt. Denna studie behövs för att 

få en förståelse för hur ambulanssjuksköterskor upplever det att hänvisa patienter till en annan 

vårdnivå när behov av ambulanstransport inte föreligger. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa 

patienten till en annan vårdnivå när inget behov av ambulanstransport föreligger. 

Metodbeskrivning 

Design 

En kvalitativ studiedesign har använts för att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser.  

Polit och Beck (2008, s.17) beskriver att en kvalitativ ansats används när man på djupet vill 

förstå en människas upplevelse av ett specifikt fenomen. I en studie med kvalitativ ansats så 

kan man sällan dra några generaliserbara slutsatser men få en djupare förståelse och viktig 

information om personers upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck., 2008, s. 17).  
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Deltagare 

Ett ändamålsenligt urval har tillämpats i denna studie och deltagarna har valts utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier som ansågs representativa för just denna studie (Polit & 

Beck, 2008, s. 518). Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna skulle ha en 

specialistsjuksköterskeutbildning, mer än 1 års yrkeserfarenhet samt vara heltidsanställda som 

ambulanssjuksköterska. Exklusionskriterier var nuvarande tjänstledighet, samt personer som 

inte var aktiva i dygnstjänstgöring. Deltagarna var från två olika ambulansstationer inom 

Region Norrbotten och bägge könen var representerade. Åldersspannet på deltagarna var 

mellan 33 till 48 år samt med en yrkeserfarenhet som ambulanssjuksköterska från 8 till 20 år 

(Tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivning av deltagare (n=8) 

 
Deltagare/kön  Antal  Ålder år (medelvärde)  År inom ambulanssjukvården         

                   (medelvärde) 

 

Män   5  33–48 (42)   8–20 (14,4) 

 

Kvinnor  3  37–47 (41)   6–16 (11,3) 

 

Procedur  

När studien blivit godkänd av den etiska gruppen på Luleå tekniska universitet så kunde 

processen påbörjas genom att informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till verksamhetschefen 

för de berörda enheterna, denne har sedan lämnat ett muntligt samt ett skriftligt godkännande 

för genomförandet av studien. Efter detta så kontaktades enhetscheferna på de berörda 

enheterna och informationsbrev (bilaga 2) delades ut till de anställda som omfattades av 

inklusions- och exklusionskriterierna. Totalt så anmälde 11 sjuksköterskor sitt intresse till 

denna studie via mail och telefon.  Dessa kontaktades sedan för att bekräfta deltagandet och 

bestämma tid och plats för intervjuerna.  

 

Datainsamling 

Att använda fokusgruppintervjuer är ett effektivt sätt att ta reda på en grupps åsikter relaterat 

till forskningsfrågorna (Polit & Beck, 2008, s. 477). Användandet av fokusgruppsintervjuer 

valdes för att nå värdefull information inom ämnet genom diskussion mellan 

intervjupersonerna (Polit & Beck, 2008, s.394–395). Två fokusgruppsintervjuer genomfördes 
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där 5 och 6 deltagare kallades till intervjutillfället, totalt intervjuades åtta deltagare. Tre 

stycken fick av olika skäl förhinder att deltaga. Intervjuerna genomfördes av båda författarna 

gemensamt där vi bägge agerade som moderatorer med en uppdelning i frågorna som ställdes. 

Fokusgruppsintervjun utgick från en semi-strukturerade intervjuguide (bilaga 3) vilken 

användes för att säkerställa att informationen som inhämtades svarade mot studiens syfte. 

Intervjuguiden innehöll tre huvudfrågor med efterföljande följdfrågor för att på så sätt hålla 

diskussionen levande (Bilaga 4). Intervjuerna varade mellan 75–90 minuter och fortlöpte så 

länge som diskussionen svarade mot syftet. Intervjuerna spelades in i sin helhet på en 

applikation på en av författarnas mobiltelefoner. 

Dataanalys 

En tematisk innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) har använts som 

analysmetod. Intervjuerna transkriberades i sin helhet och ordagrant för att sedan skrivas ut i 

pappersform. Dataanalysen började med att intervjutexten lästes igenom flera gånger av 

bägge författarna för att få en känsla för innehållet. Textenheter som svarade mot studiens 

syfte plockades sedan ut och fördes in i ett Excel dokument för att på så vis lättare kunna 

organiseras. När alla textenheter hade tagits ut så påbörjades kondenseringen av dessa., målet 

med detta har varit att korta ner textenheterna men fortfarande behålla budskapet som dessa 

förmedlade. Detta gjorde att det var lättare att koda de kondenserade meningsenheterna och 

gruppera in dem i kategorier. Textenheterna sorterades med liknande textenheter, denna 

kategorisering mynnade ut i elva stycken underkategorier som slutligen fördes samman till 

fyra huvudkategorier (Tabell 2). 

 

Etiska överväganden 

Innan studien genomfördes skickades en forskningsetisk ansökan till den etiska nämnden på 

Luleå tekniska universitet och efter att studien var godkänd påbörjades insamlandet av den 

empiriska datan. En av det mest fundamentala etiska principerna inom forskning är “nyttan”, 

med detta menas att vi som forskarna skall tillgodose att riskerna för skada för deltagarna 

noga minimeras samtidigt som nyttan av studien maximeras. När frågor ställs gällande 

personliga åsikter, svagheter eller farhågor kan den tillfrågade avslöja känslig personlig 

information. Detta föranleder att vi som forskare noga måste överväga de frågor som ställs så 

att dessa inte skapar ett intrång som den tillfrågade upplever som obehagligt.  (Polit & Beck, 
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2008, s. 170). Samtliga deltagare informerades om studiens syfte, tillvägagångssätt och 

hantering av den information som inhämtats, därefter så har alla deltagarna skriftligt lämnat 

ett informerat samtycke (bilaga 2), alla deltagarna var med frivilligt och behandlades 

konfidentiellt. Polit och Beck (2008 s.176–177) beskriver informerat samtycke som ett sätt att 

skydda deltagaren, detta betyder att deltagaren tagit del av information om studien, är kapabel 

att förstå denna information och är medveten om möjligheten att när som helst under studiens 

gång utan vidare kan dra sig ur från att delta.  

 

Den andra aspekten av etik är att bevara de intervjuades integritet och autonomi, genom att 

behandla de uppgifter som framkommer strängt konfidentiellt. Informationen som inhämtats 

till vår studie har gjorts i fokusgrupper det har därför varit viktigt att informera deltagarna att 

den information som framkommit under intervjuerna inte ska spridas vidare. Det insamlade 

materialet har behandlats konfidentiellt för att skydda deltagarnas integritet detta genom att 

eliminera information som skulle kunna identifiera personen för allmänheten (Polit & Beck, 

2008, s. 174). Under transkriberingen av intervjumaterialet så har namn, stationstillhörighet 

och personuppgifter plockats bort. Ljudfilerna har förvarats hos forskarna på mobiltelefoner 

med lösenordsskydd. Dessa ljudfiler samt de transkriberade dokumenten kommer efter 

examensarbetets godkännande och publicering i DIVA att raderas från enheterna. Att 

genomföra intervjuer i fokusgrupp kan vara till en fördel för deltagarna då de till stor del 

själva styr diskussionen och vad de vill framföra. De kan själva välja att inte svara på frågor 

som upplevs känsliga för dem även om detta ur en forskares synvinkel kan ses som en 

nackdel (Wibeck, 2010, s.139). Genom att genomföra studien i fokusgrupper istället för att 

intervjua deltagarna enskilt så har vi skapat förutsättningar för en mer konstruktiv dialog och 

aktivare diskussion där samtliga deltagare deltar, detta leder i sin tur till att forskarna kan få 

en djupare förståelse. Wibeck (2010, s.139) beskriver att det kan vara svårt att få ut nog med 

information från en fokusgrupp om ämnet som ska diskuteras är känsligt eller att samtliga 

deltagare inte får tala lika mycket. Vi ansåg dock inte att detta ämne ska vara så känsligt att 

deltagarna inte skulle svara ärligt på frågorna. Vår studie involverade yrkesverksamma 

ambulanssjuksköterskor och inte patienter, således ansåg vi att det förelåg minimal risk för 

skada då det var arbetet i vardagen som skulle analyseras. Vi gjorde denna bedömning enligt 

“risk mot nyttan principen” där vi ansåg att det resultat som framkommer inte skulle utsätta 

deltagarna för något skada (Polit & Beck, 2008, s. 174). Eftersom deltagarna i studien var 



12 

 

arbetskollegor till oss som forskare så var det viktigt att känna till det “bias” som vi som 

forskare kunde tillföra genom våra egna erfarenheter, dessa kan påverka vår subjektivitet och 

objektivitet i analysarbetet (Polit & Beck, 2008, s. 197). Genom att vi höll oss absolut textnära 

i vårt analysarbete samt ej deltog i diskussionerna genom att berätta om egna upplevelser eller 

erfarenheter så minimerades detta bias så mycket som möjligt. 

Resultat 

Analyserna av intervjuerna resulterade i fyra kategorier. Resultatet återges nedan i brödtext 

som stöds med citat från intervjuerna. Kategorierna som identifierades var:  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=4) 

 
Kategorier 

 
Erfarenheter, magkänsla och bemötande gav förutsättningar för bedömning. 

Att välja vårdnivå var tidskrävande men värt arbetsinsatsen. 

Patienter som transporteras utan vårdbehov skapar frustration. 

En förändring kräver information, utbildning och stöd i beslut. 

 

Erfarenheter, magkänsla och bemötande gav förutsättningar för bedömning 

I mötet med patienten upplevde ambulanssjuksköterskorna att det var viktigt att göra en 

adekvat och gedigen bedömning av det aktuella vårdbehovet, trots detta så fanns det en oro 

för risken att göra en felaktig bedömning. De beskrev att varje bedömning var unik och 

individuell men följdes de rutiner och formulär som finns så skulle det bli en bra bedömning. 

 

“Följer man de rutiner och dom formulär man har så har man ju i alla fall 

gjort en bra bedömning” 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att rutiner och formulär så som RETTS och vårdstigen 

var bra men något statiska. Några av deltagarna tyckte att rutinerna skulle kunna utvecklas 

medan andra ansåg att om de följer dessa rutiner till punkt och pricka så kände de sig trygga 

och skyddade när de fattade beslut om lämplig vårdnivå. I diskussionen framkom det även att 

bedömningen var mer komplex än bara dessa rutiner och formulär, då en stor del av 
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bedömningen och de beslut som fattas grundar sig i den erfarenhet som 

ambulanssjuksköterskan har tillsammans med den kliniska blicken och magkänslan. 

 

“För vi har ju verktyg i form av RETTS, SLAS, sen i form av rutiner och  

behandlingsriktlinjer och sen har man magkänslan och kurser och allt,  

det blir många delar som kokas ihop till en gryta för att kunna bedöma” 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att erfarenhet är en kunskap som man förvärvar sig dels 

genom sitt yrkesliv men även genom sitt privatliv, därför kan bedömningen av det aktuella 

vårdbehovet skilja sig åt. Ambulanssjuksköterskor med mer erfarenhet upplevde att de känner 

sig tryggare i sina beslut än de nya kollegorna, det är därför viktigt att dessa erfarenheter delas 

och sprids i arbetsgruppen genom diskussion och reflektion.  

 

För att kunna göra en adekvat bedömning så framkom det att ambulanssjuksköterskorna till 

stor del använde sig av sin magkänsla tillsammans med sin kliniska blick. Magkänslan är svår 

att definiera och sätta ord på men beskrivs som en känsla att någonting är fel, denna känsla 

vägde tyngre än de övriga bedömningsverktyg som användes. Ambulanssjuksköterskorna 

menade att det är viktigt att se patienten i miljön som denne befinner sig i och inte enbart 

förlita sig på de mätvärden som framkommer vid undersökningen, ett exempel på detta kunde 

vara social misär. 

  

“Jag använde alla verktyg som jag hade i min verktygslåda och jag har smalnat av det så 

pass mycket. Jag hittade ju egentligen ingenting men jag hade ju en magkänsla  

av att det var någonting som inte riktigt var rätt med henne” 

 

I mötet med patienten framkom det att vikten av ett bra bemötande är grunden till den relation 

som skapas mellan patienten och ambulanssjuksköterskan. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev vidare att ett bra bemötande ger förutsättningar att skapa en trygghet och tillit och kan 

bidra till att patienten känner sig sedd, detta tillsammans med den undersökning som görs och 

den information som ges kan skapa förutsättning för att fatta ett beslut om lämplig vårdnivå i 

samråd med patienten.  
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Att välja vårdnivå var tidskrävande men värt arbetsinsatsen 

De olika vårdnivåerna som patienten kan hänvisas till finns utformade i rutiner och formulär. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att rutinen vårdstigen upplevdes komplicerad och 

tidskrävande men också ett bra stöd i beslutsfattandet. Flertalet beskrev att de oftast hade goda 

erfarenheter av att hänvisa patienter till annan vårdnivå. Det framkom i diskussionerna att det 

tar längre tid att göra bedömningar då patienten ska lämnas i hemmet eller hänvisas till annan 

vårdnivå, trots detta tidskrävande arbete medför det att resurserna används på bästa sätt vilket 

främjar hela vårdkedjan. 

 

“Den (vårdstigen) sparar ju ingen tid…hela processen innan du fått patienten dit den ska 

Det som är bra med den är att även hur lång tid det än tar så uppehåller 

 patienten rätt resurser och vi blir ju ledig på den platsen.” 

 

Ambulanssjuksköterskorna var eniga om att samarbetet med hälsocentralerna fungerade bra 

att personalen var tillmötesgående när dessa rutiner följdes. Det har även framkommit att det 

fanns begränsningar i denna rutin, ambulanssjuksköterskorna beskrev att öppettiderna på 

hälsocentralerna försvårade deras möjlighet att hänvisa patienter dit, detta problem sågs 

framförallt på kvällar och helger då öppettiderna var begränsade. Ytterligare en aspekt som 

ambulanssjuksköterskorna beskrev var att patienter som var listade hos någon av de privata 

vårdgivarna inte kunde omfattas av denna rutin då dessa vårdgivare inte var en del av rutinen. 

När öppettiderna var begränsade eller patienten tillhörde en privat vårdgivare så var patienten 

antingen tvungen att tas med till akuten eller skickas dit med sjukresa.  

 

“Kvällar och helger går det ju inte att använda vårdstigen, för då är det jourcentralen och de 

har väldigt mycket att göra så. och har mindre tider… och kortare öppettid” 

 

Patienter som transporteras utan vårdbehov skapar frustration 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevde en frustration över de ambulansuppdrag 

som inte var akuta. Patienten hade i många fall symtom som de haft i flera dagar utan att de 

för den delen blivit förvärrade i sina symtom. Detta föranledde en känsla av irritation och 

frustration då dessa transporter gott och väl kunnat ske med sjukresor. Det framkom trots 

detta att ambulanssjuksköterskorna hade förståelse för den bedömning som gjorts av 1177 och 
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SOS Alarm då deras bedömning endast skett via telefonkontakt.  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev vidare en känsla av frustration, irritation och även ilska 

när de tvingades att transportera patienter till akuten som inte hade något vårdbehov, vilket 

upplevdes som ett resursslöseri. En deltagare beskrev att patienter ofta tror att de får hjälp 

snabbare på akuten om de kommer in med ambulanstransport. I diskussionen framkom det 

även att om det inte förelåg något behov av ambulanstransport så måste de ändå köra in 

patienten till sjukhuset om personen krävde det. 

 

“Å när man kör in känner man ja jisses detta var absolut ingenting för oss eller akuten…Då 

blir man förbannad” 

 

Deltagarna beskrev situationer där de tagit med patienterna till akuten trots att inget 

ambulansbehov fanns, flera deltagare förklarade dessa körningar som 

barmhärtighetskörningar och det var då äldre patienter eller palliativa patienter kördes in trots 

att inget vårdbehov förelåg. En deltagare beskrev att denne inte har hjärta att lämna patienten 

hemma, och de var alla eniga om att detta känns mest värdigt för patienten att få åka med. 

 

“Frun larmade och gubben över 90 år bodde 3–4 mil utanför stan. Dålig på bena, somnade 

när vi undersökte han, hade ingenting riktigt men jag hade ju inte hjärta 

 en sån där gång att boka en sjukresa åt han” 

 

En förändring kräver information, utbildning och stöd i beslut 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de ansåg att allmänheten behöver få information om 

vid vilka tillfällen de skall beställa ambulans då det finns flera steg i vårdkedjan som först kan 

kontaktas innan detta sker. Denna information ges redan idag när ambulanspersonalen är på 

plats hos patienten och det framkom att deltagarna tyckte att detta var ett viktigt arbete och att 

det skapade ringar på vattnet. Ambulanssjuksköterskorna ansåg däremot att detta inte var 

tillräckligt utan att det hade varit fördelaktigt om denna information även spreds via 

informationskampanjer från Region Norrbotten. 

 

“Jag menar har man haft besvär i mer än 3–4 dagar och det är samma …så då kanske man 
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inte behöver åka med ambulans till akuten” 

 

Gällande transporter som beställts av andra vårdenheter så upplevde 

ambulanssjuksköterskorna att dessa körningar beställdes slentrianmässigt för att det var det 

enklaste sättet att bli av med patienten från mottagningen. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att den egna organisationen var dåligt informerade och utbildade i vilka regler som 

gäller för att beställa ambulans och vilket vårdbehov som krävs för att en ambulanstransport 

ska vara motiverad. I diskussionen så framkom det att gällande rutiner och riktlinjer för 

beställning av transport mellan vårdenheter behöver ses över. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev vidare att de försöker ge information till den egna organisationen för att öka 

förståelsen för ambulanssjukvården och hur dess resurser bör användas.  

 

“Vi vinner i längden på att få in rätt sorts tänk hos våra kollegor på andra instanser för nästa 

gång kanske de väljer att beställa på ett annat sätt istället för att slå ifrån sig” 

 

Det framkom under intervjuerna att möjligheten att kunna neka en patient ambulanstransport 

var något som saknades i de befintliga rutinerna. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de för 

närvarande måste komma till konsensus med patienten, och genom en ömsesidig diskussion 

komma fram till valet av lämplig vårdnivå istället för att ha mandat att kunna neka till 

ambulanstransport. I diskussionen framkom det att rätten att neka patienten ambulanstransport 

skulle kunna bidra till en noggrannare bedömning av patientens vårdbehov och att resurserna 

inom akutsjukvården skulle användas på rätt sätt. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte även 

en önskan att kunna neka de transporter som var beställda av annan sjukvårdspersonal, då 

dessa inte alltid ansågs uppfylla de fastställda kriterierna för beställning av ambulanstransport. 

 

“Vi saknar en rutin som ger oss rätt att neka folk att åka med när vi gjort en bedömning att de 

inte behöver åka ambulans” 

 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att en kontakt med en ambulansläkare vore ett bra stöd i 

deras arbete och bedömning. Idag saknas det en ambulansläkare vilket gör att arbetet med att 

förändra rutiner och beslutsstöd inte fungerar tillfredsställande. En sådan kontakt skulle vara 

bra att kunna konsultera när det gäller att fatta beslut om att neka eller hänvisa till annan 

vårdnivå då det kan föreligga tveksamheter. 
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“Men man skulle behöva en ambulansläkare som man kunde ringa till och få ett beslutstöd, 

såhär är det och ändå få någon att bolla med när man själv känner sig osäker” 

 

Diskussion 

Analyserna av intervjuerna resulterade i fyra kategorier: Erfarenheter, magkänsla och 

bemötande gav förutsättningar för bedömning, Att välja vårdnivå var tidskrävande men värt 

arbetsinsatsen, Patienter som transporteras utan vårdbehov skapar frustration, En förändring 

kräver information, utbildning och stöd i beslut. 

 

Det framkom i resultatet av vår studie att det var viktigt att göra en adekvat bedömning av 

patientens aktuella vårdbehov för att kunna fatta beslut om vård och behandling utifrån den 

enskilde patientens behov. Gunnarsson och Warrén-Stomberg (2009) bekräftar detta i sin 

studie och beskriver att den första bedömningen görs via observation av patienten och att 

ambulanssjuksköterskan söker ledtrådar för att samla information kring patientens aktuella 

tillstånd. I vår studie framkom det även att ambulanssjuksköterskorna upplevde en oro för att 

göra en felbedömning. Dessa känslor beskrivs även i studier av Johnsson och Segersten 

(2004) samt Svensson och Fridlund (2008) där det framkommer att sjuksköterskorna ibland 

känner rädsla för att göra en felbedömning av patientens tillstånd eller att de inte skulle kunna 

tillgodose dennes behov på ett tillfredsställande sätt. O’Hara et al. (2015) beskriver att 

ambulanspersonal i England ansåg att akutmottagningar fungerade som ett så kallade 

skyddsnät, patienten kördes in till akuten oavsett vårdnivå för att tjänstgörande personal inte 

skulle kunna klandras eller riskera att bli av med sitt jobb på grund av felbedömning. Även 

om denna åsikt inte framkommit i vår studie så är det ett resonemang som rimligtvis bör 

existera även i Sverige, det vill säga att ambulanssjuksköterskorna istället för att hänvisa 

patienten väljer att transportera hen till sjukhuset. Norberg et al. (2015) förklarar i sin studie 

att 16% av de patienter som kördes till akutmottagningen med ambulans egentligen borde ha 

behandlats på annan vårdnivå. De såg ett tydligt mönster mellan patienter som prioriterats lågt 

och ung ålder hos tidigare friska patienter. Även Unwin, Kinsman och Rigby (2016) kunde se 

ett tydligt mönster då patienter under 25 år söker vård på akuten trots att de inte hade något 

behov av akutsjukvård och vissa av dessa har troligtvis även transporteras av ambulans. 

Nyström, Nydén och Petersson (2002) har studerat patienters upplevelse av att vara 
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lågprioriterade på en akutmottagning, det framkom i denna studie att patienterna kände sig 

bortglömda och åsidosatta när det fanns patienter med större vårdbehov, de upplevde även att 

sjuksköterskorna var mer intresserade av att utföra medicinska åtgärder än omvårdnad.  

 

Deltagarna i vår studie upplevde ett behov av att kunna neka patienten att transporteras i 

ambulans till sjukhusets akutmottagning, detta önskemål gäller även de transporter som görs 

mellan vårdinrättningar. Som författare av denna studie kan vi se farhågor med ett sådant 

mandat, dels kan det överutnyttjas på de patienter som frekvent söker sig till 

ambulanssjukvården så att en ordentlig bedömning av det aktuella vårdbehovet inte 

genomförs, samt att den ambulanssjuksköterska som redan idag inte hänvisar till annan 

vårdnivå på grund av rädsla för felbedömningar inte kommer att utnyttja den. 

 

Deltagarna i vår studie hade alla en lång yrkeserfarenhet, vilket enligt Gunnarsson och 

Warrén-Stomberg (2009) underlättar adekvata beslut gällande omhändertagande och 

behandling. Ambulanssjuksköterskor som är nya i sin yrkesroll har ännu inte hunnit samla på 

sig dessa erfarenheter. I vår studie beskrev deltagarna att det inte gick att lära ut magkänsla 

och erfarenhet men att man genom diskussioner om olika situationer kunde göra nya kollegor 

mer förberedda för situationer som de kan ställas inför och därigenom också underlätta en 

adekvat bedömning. I vår studie så beskrev deltagarna att magkänslan vägde tungt vid 

bedömningen av patienten men att det var svårt att sätta ord på känslan och förklara vad de 

menar. McBrian (2007) beskriver i sin studie magkänsla som en intuitiv känsla hos 

sjuksköterskan där något inte stämmer trots att vitala parametrar inte visar på något som är 

avvikande. Vidare beskriver McBrian (2007) att avsaknad av magkänsla hos sjuksköterskan 

kan leda till att patienten får sämre vård. Gunnarsson och Warrén-Stomberg (2009) bekräftar 

även i sin studie att magkänslan är en intuition som framkommer av tidigare erfarenheter av 

liknande situationer och leder till ett mer effektivt arbete av ambulanssjuksköterskorna. Smith 

(2009) har i en studie sammanställt olika modeller och teorier som beskriver intuition och 

förklarar vad den har för betydelse för sjuksköterskan och dennes kompetens. Intuition 

beskrivs på flera olika sätt men kunskap, erfarenheter och känslor går som en röd tråd genom 

dessa. Smith (2009) förklarar vidare att erfarna sjuksköterskor kan använda intuitionen på ett 

tryggare och mer effektivt sätt i vården än oerfarna sjuksköterskor som istället väger in 

tidigare erfarenheter.  
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Resultatet av vår studie visar att ambulanssjuksköterskorna upplevde att erfarenheter skapar 

trygghet i bedömningen, behandlingen och beslutstagandet och erhålls dels genom yrkeslivet 

men även privatlivet. Svensson och Fridlund (2008) menar att utan erfarenhet kan varje nytt 

möte med en patient få sjuksköterskan att känna sig som en nybörjare vilket kan vara 

påfrestande och leda till en felaktig bedömning. McBrian (2007) påvisar i sin studie att 

sjuksköterskor som lyckas använda sig av sin egen erfarenhet därigenom också får en större 

förståelse för patientens behov. Detta framkom även i vår studie då ambulanssjuksköterskorna 

beskrev svårigheterna att bedöma barn. Många av deltagarna tyckte att det var mycket lättare 

att göra dessa bedömningar och ha förståelse för föräldrarna efter att de själva fått barn som 

de kunde relatera. Gunnarsson och Warrén-Stomberg (2009) beskriver att tidigare 

erfarenheter från arbete och privatliv även kan påverka ambulanssjuksköterskan negativt då 

de inte kan distansera sig från situationen eller patienten och därmed inte kan göra en adekvat 

bedömning av dennes vårdbehov. 

 

I vår studie så framkom det att ambulanssjuksköterskorna upplevde att ett gott bemötande där 

patienten kände sig sedd och delaktig i undersökningen och besluten underlättade vid 

hänvisning till en annan vårdnivå. Enligt Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg 

(2014) är bemötandet från ambulanspersonalen viktigt för att skapa lugn, trygghet och tillit 

hos patienterna, och att ett gott bemötande stärker tilliten till ambulanspersonalens beslut. 

Enligt Peplau (1997) bygger all omvårdnad på den relation som utvecklas mellan 

sjuksköterskan och patienten. Teorin kan användas som ett ramverk för att förstå patientens 

behov och beskriver att en erfarenhet delas av sjuksköterskan och patienten (Peplau (1997). 

Sjuksköterskan samlar in information från patienten och värderar sedan denna information 

och tillsammans med sina tidigare kunskaper och erfarenheter så kan sjuksköterskan ge 

patienten verktygen för att kunna hantera den aktuella situationen. Patienten lyssnar till 

sjuksköterskan då en relation har skapats genom lyhördhet och ett förtroende har byggts upp. 

Detta möte mellan sjuksköterska och patient är ömsesidigt och kan leda till en personlig 

utveckling för båda parterna (Peplau, 1991). När en ömsesidig relation har skapats så kan 

ambulanssjuksköterskan använda sin kompetens och erfarenhet för att ge patienten en djupare 

förståelse för sin situation och vägleda hen till att förstå sitt hälsotillstånd och därefter kunna 

utveckla sina egna resurser. Denna teori kan hjälpa oss att förstå vikten av relationen mellan 

ambulanssjuksköterskan och patienten vid bedömning och behandling av patienten. Genom 
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att denna relation skapas så kan patientens förståelse öka för det beslut som föreligger om 

aktuell vårdnivå och möjligheten till att detta sker i samförstånd ökar.  

 

I vår studie framkom det att de rutiner som ambulanssjuksköterskan använde sig av för att 

hänvisa patienten till en annan vårdnivå kunde vara både komplicerade och tidskrävande, 

dock ansåg deltagarna att när dessa användes på rätt sätt så upplevdes rutinerna ändå som 

fungerande. Ambulanssjuksköterskorna hade övervägande goda erfarenheter av att rutinerna 

var ett stöd för att hänvisa patienten till rätt vårdnivå. Trots att detta arbete generellt 

upplevdes mer tidskrävande så beskrev de att arbetet föranledde att sjukvårdens resurser 

kunde optimeras och att vården blev mer effektiv. Att privata vårdgivare inte fanns med i 

rutinerna och hälsocentralernas begränsade öppettider upplevde ambulanssjuksköterskorna 

som begränsningar av denna rutin. Detta föranledde att patienter kördes till akuten trots att de 

fanns något direkt behov för akutsjukvård. I en studie från England beskrivs ett liknande 

upplägg med möjlighet att hänvisa patienter till olika vårdinstanser så att de hamnar på rätt 

vårdnivå, även i denna studie beskrev deltagarna en frustration då de många gånger hade 

begränsade öppettider på dessa alternativa ställen och kände sig motarbetade av andra 

professioner som inte litade på deras bedömning (O’Hara et al., 2015).  

 

I vår studie framkom det att ambulanssjuksköterskorna kände en frustration över 

ambulansuppdrag där patienter haft symtom under en längre tid och istället för att söka sig till 

sin hälsocentral valt att larma efter en ambulans. Deltagarna upplevde en känsla av frustration 

då de var tvungna att transportera dessa patienter till akuten bara för att de krävde det. Enligt 

Nordberg et al. (2015) är det ett välkänt faktum i västvärlden att många patienter söker sig till 

sjukhusens akutmottagningar trots att deras problem hade kunnat behandlas i primärvårdens 

regi. Internationella studier (Unwin, Kinsman & Rigby 2016; Alysin & Douglas,2014) visar 

att patienter söker sig till akutmottagningar på grund av att de tror sig få snabbare och bättre 

vård där, att akutmottagningen är öppen dygnet runt och att patienterna upplevde att de var 

sjukare än vad de egentligen var. Detta faktum leder till en överbelastning av sjukhusens 

akutmottagningar samt ett överutnyttjande av ambulanssjukvårdens resurser. Vi som 

författare av studien menar att med en riktad informationskampanj kan allmänheten ges större 

inblick och få en ökad förståelse för hur arbetet på en akutmottagning går till och på vilket sätt 

som sjukvårdsbehovet hos patienten bedöms.  
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En stor frustration framkom i vår studie då den egna organisationen beställde 

ambulanstransporter åt patienter mellan vårdenheter som egentligen inte hade något 

vårdbehov. Ett problem som lyfts av Unwin, Kinsman och Rigby (2016) är att många 

patienter remitteras från andra vårdenheter till en akutmottagning utan att ha akuta besvär. Vi 

anser att en bättre relation och tydligare rutiner med mottagningar skulle kunnat främja att 

patienter som träffat en läkare i primärvården och bedöms som icke akut kan få vård på rätt 

nivå av den berörda klinikens mottagning. Rolls, Hansen, Jackson och Elliott (2016) beskriver 

i sin studie att sociala medier används allt mer frekvent för att samla in och dela med sig av 

information inom hälso- och sjukvården. Användandet av sociala medier och eMedicin i 

hälso- och sjukvården skulle alltså kunna vara ett bra komplement till de rutiner och riktlinjer 

som redan finns. Elbert et al. (2014) har i en litteraturöversikt studerat kostnadseffektiviteten 

av att använda eMedicin. Det framkommer här att majoriteten av de studier som granskats 

kunde se en effektivare vård eller en kostnadseffektivitet, däremot så saknas information om 

kostnadseffektiviteten i de nyare studierna. I många av studierna så handlar denna eMedicin 

om vård och behandling för patienter med kroniska sjukdomar, och här ses positiva resultat av 

vård tillgängligt online, via telefon eller mobila applikationer. I Sverige har vi idag tjänster 

som 1177 vårdguiden dit personer kan vända sig för sjukvårdsrådgivning. Varje landsting 

eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivningen. Tillsammans ingår de alla i 

ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer (1177 Vårdguiden, 2017). På 

hemsidan för 1177 kan användaren även logga in elektroniskt och ta del av sin journal och 

förnya recept. Detta är en del i arbetet för att nå ut till så många människor som möjligt som 

är i behov av vård eller rådgivning. För att ännu fler ska använda denna tjänst som ett 

alternativ till den fysiska verksamheten, måste information om dess existens och funktion 

förtydligas.  

 

Deltagarna i vår studie önskade även att det skulle kunna kontakta en ambulansläkare som 

stöd när de skulle fatta beslut om patienternas vårdbehov. I en svensk studie av Larsson, 

Holmén och Ziegert (2017) beskrivs att antal ambulanstransporter till akutmottagningarna 

minskat och fler patienter kunnat kvarstanna i hemmet när en tidig prehospital bedömning 

använts. Den viktigaste bidragande faktorn till detta tros vara att ambulanssjuksköterskan 

kunde kontakta patientens distriktsläkare för en sekundär bedömning eller rådgivning. En 

annan orsak till detta skulle enligt Larsson, Holmén och Ziegert (2017) kunna vara att 
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distriktsläkaren hade tillgång till aktuell journal och i många fall även tidigare träffat eller 

varit i kontakt med patienten. Studier visar alltså på att läkarstöd ger ett positivt utfall och 

resultat både gällande minskad belastningen på sjukhusens akutmottagningar och på 

möjligheten till att använda de prehospitala resurserna på ett mer optimalt sätt. Vi föreslår 

därför att även Region Norrbotten tillsätter en läkare som stöd till ambulanssjuksköterskorna i 

sitt dagliga arbete.   

Metoddiskussion 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes under en och samma vecka, dessa gjordes på två 

skilda ambulansenheter men i samma region. Samtliga deltagare i studien jobbade som 

ambulanssjuksköterskorna och de hade varierande erfarenhet av arbetet inom 

ambulanssjukvården. Deltagarnas erfarenhet varierade från 6 till 20 år vilket vi anser vara 

lång erfarenhet och det ses som en styrka, då deltagarnas berättelser var rika på erfarenheter. 

Wibeck (2010, s.52) beskriver att deltagare i en fokusgrupp ofta försöker att förstå sig på de 

andra deltagarna och sätta sig in i och diskutera kring deras erfarenheter, detta ger ett fylligt 

och djupt material. Genom att alla hade lång erfarenhet så kunde mycket värdefulla 

erfarenheter diskuteras. Fem deltagare var män och tre deltagare var kvinnor, att båda könen 

är representerade ses som en styrka i studien. 

 

Den data som har samlats in analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). All text som svarade mot syftet har ingått i studien och presenteras 

sedan i resultatet. Genom att alltid gå tillbaka till syftet av studie och att kategorierna speglar 

syftet så ökar bekräftbarheten av denna studie. Att bibehålla studiens objektivitet genom att 

vara textnära och återspegla syftet så kan bekräftbarheten stärkas (Polit och Beck, 2008, 

s.196). Med denna typ av innehållsanalys har vi kunnat beskriva likheter och skillnader som 

framkommit ur materialet, i och med att två intervjuer på olika enheter har genomförts och 

resultaten av dessa är eniga så anses resultatet vara pålitligt. Polit och Beck (2008, s. 196) 

beskriver att pålitligheten bedöms utifrån om datan är enhetliga eller motsägelsefulla, 

enhetliga data stärker pålitligheten av en studie.  

 

Forskarna hade en viss relation till deltagarna då de båda har erfarenhet av arbete inom 

akutsjukvård och ambulanssjukvård i regionen samt att verksamhetsförlagd utbildning skett 

på dessa arbetsplatser, detta kan ha påverkat resultatet negativt. Polit och Beck (2008, s. 197) 
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menar att forskarens subjektivitet kan påverkas av en personlig relation till den som intervjuas 

eller verksamheten, detta medför en ökad risk för nyanseringar av resultatet. I 

analysprocessen så har kategorierna genomgående svarat mot syftet och vi anser att datan som 

samlats in är sanningsenlig och analysen har skett systematiskt och textnära, detta stärker 

enligt Polit och Beck (2008, s.196) tillförlitligheten av denna studie. Att vara väl insatta i 

ambulanssjuksköterskornas arbete och ha en god förståelse för verksamheten minskar 

feltolkningar och detta stärker även det trovärdigheten av denna studie.  

 

Wibeck (2010, s.145) beskriver att det många gånger kan vara svårt att få resultatet av en 

fokusgrupp att vara överförbart på en större grupp då denna metod fokuserar på deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter. Polit och Beck (2008, s. 196) beskriver överförbarhet som 

möjligheten att kunna applicera denna studie på andra liknande verksamheter. Det är viktigt 

att presentera tillvägagångssättet utförligt så att studien kan återskapas av andra. Tidigare 

forskning kan stärka trovärdigheten genom att visa att det finns en möjlighet att överföra 

resultatet. Vår studie har gjorts på två enheter inom samma region med utgångspunkt i en 

rutin som bara omfattar dessa enheter, detta gör att denna studie är svår att överföra på andra 

liknande enheter även om de i stora drag kan ha rutiner som är liknande.    

Slutsats  

Fynden i denna studie visar på områden med förbättringspotential som verksamheten bör se 

över för att optimera regionens akutsjukvård. Vi anser att de rutiner som har skapats för att 

kunna hänvisa patienter till rätt vårdnivå visat sig fungera bra men genom att ytterligare 

utveckla dessa rutiner med möjligheten att kontakta ambulansläkare så skulle detta arbete 

kunna bli ännu bättre och säkrare både för patienten och för ambulanssjuksköterskan. 

Samarbetet med hälsocentralerna fungerar bra men problem uppstår då privata vårdgivare inte 

är anslutna till denna rutin, detta anser vi bör ses över så att samtliga hälsocentraler omfattas 

av denna rutin. För att sjukvårdens resurser ska kunna användas på bästa sätt anser vi att 

riktade informationskampanjer genom sociala medier som till exempel Facebook, Instagram 

och Twitter användas för att nå ut med information om vart man i första hand vänder sig vid 

sjukdom för att få vård eller rådgivning. Vi anser att ytterligare forskning inom de områden 

som vi berört är nödvändig för att på så sätt ge en ökad förståelse och klarhet i hur dessa 

förbättringsåtgärder kan utföras. 
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Bilaga 1 

  

 

Luleå tekniska universitet   Till Verksamhetschef för                   

Institutionen för hälsovetenskap   Akut omhändertagande 

Avdelningen för omvårdnad              

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

 

Ambulanssjukvården har de senaste åren fått en allt högre belastning med ett ökat antal 

uppdrag, detta ställer allt högre krav på den prehospitala sjukvårdsbedömningen som görs 

för att patienterna skall hamna på rätt vårdnivå exempelvis hälsocentral. Syftet med denna 

studie är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av att göra denna bedömning. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om din tillåtelse att genomföra denna studie och 

vara oss behjälplig genom att vidareförmedla vår fråga till ambulanssjuksköterskor om 

deltagande i en fokusgruppsintervju. Vi behöver intervjua totalt två stycken fokusgrupper 

om 4–6 deltagare/grupp från ambulansstationerna.  

Inklusionskriterier: Specialistutbildad ambulanssjuksköterska med heltidsanställning som 

ingår i dygnstjänstgöring, både män och kvinnor, mer än 1 års yrkeserfarenhet. 

Exklusionskriterierna: Nuvarande tjänstledighet, inte aktiv dygnstjänstgöring. 

Vi kommer att dela ut informationsbrev och svarstalong till de ambulanssjuksköterskor som 

stämmer överens med kriterierna. 

Om detta skulle vara genomförbart vid era verksamheter vore det önskvärt att genom 

distribuera informationsbrevet om studien till era medarbetare. Medarbetare som då känner 

sig benägna att delta kan kontakta oss på nedan angiva kontaktadress. 
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Dessa intervjuer kommer att ske i grupp om 4–6 deltagare där semistrukturerade frågor 

kommer ställas gällande upplevelsen av att göra prehospitalbedömning samt hänvisa till 

lämplig vårdnivå. Vid funderingar kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Leg: Sjuksköterska¸ Antonia Johansson 

natjoh-9@student.ltu.se 

Tele: 070-578 48 60 

Leg: Sjuksköterska Patrik Glantz 

patgla-9@student.ltu.se  

Tele: 070-555 10 54 

Handledare: Silje Gustafsson 

Distriktssköterska och universitetslektor omvårdnad på Luleå tekniska universitet 

mail: silje.gustafsson@ltu.Tele: 0920-4923 13 
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Bilaga 2 

  

 

Luleå tekniska universitet   Informationsbrev angående                   

Institutionen för hälsovetenskap   Deltagande i studie 

Avdelningen för omvårdnad                 

 

Förfrågan om deltagande i fokusgrupps intervjustudie 

 

Statistik visar på att antalet ambulanskörningar har ökat de senaste åren vilket lett till överfulla 

akutmottagningar och längre väntetid på ambulanser. Inom NLL har man tagit fram vårdstigen 

för att ge ambulanssjuksköterskan möjligheten att på ett säkert sätt kunna välja en lämplig 

vårdnivå för patienter som inte behöver akut transport till sjukhuset. Syftet med denna studie 

är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att lämna patienter hemma eller välja 

en alternativ vårdväg.   

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i denna studie. För att kunna delta 

i studien så ska du ambulanssjuksköterska, du ska vara fast anställd, erhålla en 

specialistutbildning och ha minst ett års erfarenhet av ambulansyrket. Du får tyvärr inte 

medverka om du för tillfället är tjänstledig eller inte omfattas av dygnstjänstgöring. 

Intervjuerna kommer att ske i grupper om fyra till sex personer där ni kommer att få berätta 

och diskutera kring era erfarenheter av att lämna patienter hemma. Gruppintervjun kommer att 

ta ca en till två timmar och kommer inte att ske under arbetstid. Informerat samtycke ges 

skriftligt i samband med intervjun. Vid intresse av att medverka i denna studie så ber vi dig att 

kontakta oss via mail eller telefon på kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer sedan att kontakta 

dig för att komma överens om tid och plats för denna gruppintervju. 
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Att medverka i denna gruppintervju är frivilligt och du kan när som helst välja att dra dig ut 

All information kommer att avidentifieras. Resultatet av denna intervju kommer att 

avidentifieras och sammanställas i en magisteruppsats, de inspelade intervjuerna och de 

transkriberade materialet kommer att hållas otillgängligt för oberörda under processens gång 

och kommer sedan att förstöras när uppsatsen är godkänd och det slutgiltiga arbetet har 

publicerats i DIVA. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänliga hälsningar 

Leg: Sjuksköterska¸ Antonia Johansson 

natjoh-9@student.ltu.se 

Tele: 070-578 48 60 

Leg: Sjuksköterska Patrik Glantz 

patgla-9@student.ltu.se  

Tele: 070-555 10 54 

Handledare: Silje Gustafsson 

Distriktssköterska och universitetslektor omvårdnad på Luleå tekniska universitet 

mail: silje.gustafsson@ltu.Tele: 0920-4923 13 
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Bilaga 3 

 

 

Svarstalong 

Denna svarstalong skrivs under och lämnas in till oss vid tillfället för intervjun. Behöver du 

mer information om studien för att kunna bestämma dig så får du gärna kontakta någon av oss 

eller vår handledare på ovanstående kontaktuppgifter 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte och genomförande och jag är medveten 

om att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva 

uppge en anledning 

 

Jag önskar mer information om studien: 

Jag önskar delta i studien: 

Namn: 

Telefonnummer: 

E-post: 
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Bilaga 4 

 

Frågeformulär 

Kön: 

Ålder: 

Antal år som sjuksköterska: 

Antal år som specialistsjuksköterska: 

Antal år inom ambulanssjukvården: 

 

Har ni någonsin lämnat en patient hemma efter den primära bedömningen? 

● Vad har ni för erfarenheter av att lämna patienter hemma? 

● Kan ni ge exempel på bra eller dåliga tillfällen då ni valt att lämnat patienten i 

hemmet? 

● Ser ni att det finns några problem eller faror med detta? Vad i så fall? (exempel) 

● Tycker ni att det finns tillräckligt med stöd i behandlingsriktlinjer, ordinationer och 

rutiner för att göra detta? 

● Varför lämnar ni patienter hemma? 

● Vad grundar ni beslutet av att lämna en patient hemma på? 

● Vad anser ni att man bör kunna för att göra dessa bedömningar korrekta? 

● Hur har ni blivit bemötta av patienten och anhöriga? 

 

Har ni någon gång valt en alternativ vårdnivå/vårdväg (vårdstigen) då ni ansett att patient inte 

har haft behov av ambulanstransport? 

● Vad har ni för erfarenheter av det? 

● Kan du ge exempel på gånger då detta fungerat bra eller dåliga? 

● Varför? 
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● När du väljer att använda dig utav vårdstigen, tycker du att du har nog med stöd i din 

bedömning utifrån behandlingsriktlinjer och rutiner? 

● Om du saknar någonting, vad? 

● Hur bemöts du av andra vårdenheter efter att du valt att tillämpa vårdstigen?   

● Anser ni att vårdstigen är en fungerande rutin? 

● Hur hade den kunnat förändras/förbättras för att bli mer användbar? 

 

Har ni någon gång transporterat en patient som enligt din bedömning inte behöver åka 

ambulans? 

● Varför gjorde ni det? ge exempel 

● Vad grundar ni denna bedömning på? vad är svårigheterna med denna bedömning? 

● Hur mottogs ni på avlämningsplats? 
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Bilaga 5 

VÅRDSTIGEN 

Gällande rutin 

Berörda enheter Luleå/Boden 

Bakgrund 

Ambulanssjukvården har specialistutbildade sjuksköterskor i alla ambulanser. Kvalificerad 

sjukvård bedrivs således och många patienter kan sorteras direkt till rätt vårdinstans eller 

vårdas färdigt på plats. Ambulanspersonalen utför ett kvalificerat diagnostiskt resonemang 

kring varje patient baserat på symtom utifrån RETTS och behandlar efter väl förankrade 

riktlinjer (SLAS). När patienten behöver vård, bör det vara patientens aktuella vårdbehov som 

styr vilken vårdinsats som krävs. 

Syfte 

Att ambulanssjukvården på ett patientsäkert sätt och i samråd med mottagande hälsocentral, 

skall finna rätt vårdnivå och därmed ge patienten bästa möjliga vård utifrån de besvär, 

problem som patienten uppger/uppvisar. Genom att hänvisa patienter till rätt vårdnivå kan, 

ambulansens tillgänglighet för akuta uppdrag öka, akutmottagningen avlastas med besökande 

patienter, samt en högre kostnadseffektivitet uppnås. 

Tillvägagångssätt 

•  Ambulanssjuksköterskan skall, efter att ha bedömt patienten GRÖN eller GUL enligt 

RETTS besluta om patienten behöver: 

Ø  Åka till sjukhus ELLER åka till patientens hälsocentral/jourcentral och samtycker till 

detta. 

Ø  Patienten som hänvisas till hälsocentral/jourcentral skall vara sittande och/eller gående 

med lätt stöd. 

Ø  OM patienten har behov av transport till hälsocentral och ej klarar av att åka med eget 

färdmedel, kan rutin TRANSPORTVÄGEN (sittande sjukresor) användas. 

Ø  Om det föreligger behov av liggande transport skall patienten åka till sjukhus, även här 

kan rutin TRANSPORTVÄGEN användas om patientens tillstånd så kräver. 

Ø  Ambulanstransport av patient till hälsocentral/jourcentral kan användas i undantagsfall. 
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Ø  Undantaget från denna rutin är ESS 1 Arytmi, ESS 5 Bröstsmärtor 

Ø  Om patienten bedöms som GRÖN och ingen möjlighet till kontakt med 

hälsocentral/jourcentral kan erbjudas samma dag, kan tid bokas in dagen efter i samråd 

med hälsocentral OCH att patienten själv samtycker till detta 

Ø  Om patienten bedöms som GUL måste läkarkontakt ske samma dygn. Finns det ej 

möjlighet till besök på hälsocentral/jourcentral skall patienten transporteras till 

akutmottagningen Sunderby sjukhus. Överväg rutin TRANSPORTVÄGEN om 

patientens tillstånd tillåter detta. 

Ø  Vid hänvisning av patient till hälsocentral/jourcentral ska detta alltid föregås av ett 

samrådande samtal med berörd HC/JC. 

•  Detta sker genom bedömning via RETTS och utifrån detta ska 

ambulanssjuksköterskan: 

Ø  Fylla i RETTS journal noga och skicka denne med patienten till 

hälsocentral/jourcentral. 

Ø  Dokumentera i AmbuLink ”VÅRDKEDJA VÅRDSTIGEN” samt utförligt fylla i 

journalen. 

Ø  Uppdragskod P03 

•  Information till patienten/anhöriga skall ges att om försämring uppstår 

 så kontaktas 112  igen. 

 


